
SEI 

Comunicar cancelamento, 
interrupção ou suspensão de bolsista 



Nota 1: 

• Os três procedimentos são parecidos: 

– Cancelamento; 

– Interrupção; 

– Suspensão. 

• Muda-se apenas: 

– O campo “Especificação” do processo (Comunicado de 
cancelamento/interrupção/suspensão...); e 

– O tipo de formulário (obtido no site da Capes DS 
Proap). 



Clicar no botão “Iniciar Processo”. 



Selecionar o “Tipo de Processo”: Stricto Sensu: bolsas de pós-graduação. 



1. No campo “Especificação”: Digitar “Comunicado de cancelamento de bolsa - Unidade - Curso – Aluno”; 
2. No campo “Interessados”: incluir o aluno (consultar Passo a passo SEI - Geral); 

3. Nível de acesso: público (padrão); 
4. Clicar no botão “Salvar”. 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Selecionar o “Tipo de Documento”: CI Comunicação Interna. 



1. No campo “Número”: Digitar o número e opcionalmente uma breve descrição;  
2. No campo “Descrição”: Digitar “Encaminha cancelamento de bolsista”; 

3. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Clicar no botão “Editar Conteúdo”. 



Adequar o texto do documento e clicar no botão “Salvar”. 



A CI deverá conter minimamente o texto (modelo) abaixo. 

CI nº 29/2017 - Mestrado em Ciência da Computação/Facom 
Campo Grande, 15 de agosto de 2017. 
Da: Coordenação de Curso do Mestrado em Ciência da Computação 
Para: Digac/Propp 
Assunto: Encaminha comunicado de cancelamento de bolsista - Yuri Karan 

Benevides Tomas 
  
Senhor(a) chefe: 
Encaminhamos anexo o comunicado de cancelamento de bolsista Capes. 
Atenciosamente, 
  
Paulo Aristarco Pagliosa 
Coordenador de Curso 



Para adicionar os demais documentos do cancelamento, clicar no número do processo. 



Clicar no botão “Incluir Documento”. 



Selecionar o “Tipo de Documento”: Externo. 



Na próxima tela, selecionar o “Tipo de Documento”: Comunicado. 



1. No campo “Número/Nome na Árvore”: Digitar “de cancelamento de bolsista”; 
 2. Nos campos “Formato” e “Tipo de Conferência”: Selecionar a opção adequada; 

3. Anexar o arquivo clicando no botão “Escolher arquivo”. 
 



 
1. Clicar no botão “Abrir”; 

2. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



O documento “Comunicado de Cancelamento de bolsa” deve ter sido incluído com sucesso. 



Após assinatura da CI pelo coordenador de curso e do diretor, enviar o processo para a Digac/CPG/Propp. 
Clicar no botão “Enviar Processo”. 



1. No campo “Unidades”: Digac/CPG/Propp; 
2. Selecionar a opção “Enviar e-mail de notificação”; 

3. Clicar no botão “Enviar”. 



FIM 

 


